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 الممخص:

المجاالت التي تستقطب االىتمام في العالقات الدولية ،وىكذا فانو بعد أن  أكثرتعد حقوق اإلنسان من            
عمييا من التزامات ،أصبح اإلنسان في حد ذاتو  حقوق وماحول الدول وما ليا من  بأكمموكان البحث ينصب 

مجاال لالىتمام بالنسبة لمحقوق التي يجب إن يتمتع بيا ال سيما الحق في الحياة وتحريم التعذيب والتمييز 
 العنصري واإلبادة الجماعية...الخ

،أين ازدادت حدة ومع ذلك فان ىذه الحقوق عرفت انتياكات واسعة خاصة في أواخر القرن العشرين           
الصراعات األىمية ذات الطابع السياسي والعرقي والديني...الخ،مما أدى إلى اتساع ظاىرة العنف في العديد من 

 المجتمعات ال سيما دول العالم الثالث.

ات األمم المتحدة تحمل مسؤولياتيا في تحقيق السالم واحترام حقوق اإلنسان والحري ىليذا بات لزاما عم          
وأىداف في  مبادئ األساسية لمجميع دون تمييز عرقي أو جنسي أو لغوي في إطار ما كرستو ىذه المنظمة من

ميثاقيا بعيدا عن سياسة الكيل بالمكيالين التي تنتيجيا بعض الدول التي ترى لنفسيا مصالح خاصة تعيق من 
 دور األمم المتحدة في مجال إعادة السالم وحماية حقوق اإلنسان. 

Résumé                                                                                          

Les droits de l’homme se compte du la plupart les domaines que l'intérêt pour les relations Internationales, 

de cette façon de sorte qu'il après que la recherche ait été spécifiquement dans le plus complet autour des 

états et ce qui pour ses droits et ce qui sur ses engagements.  
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L'humain est devenu en soi domaine pour l'intérêt pour le rapport pour droits qui soient nécessaires 

qu'apprécie spécialement le droit de vie – droit de vivre- et  l’interdiction de la torture et de la 

discrimination  et  génocide… etc.…Malgré cela ce les droits ont présenté des violations larges 

particulièrement ci-après au 20ème siècle, où le conflit intérieur a augmenté l'individu marquant politique et 

raciaux et religieux.et ça cause a l’extension d’événement de la violence apparente dans plusieurs les sociétés 

particulièrement de son tiers monde. 

En conséquence est devenue impérativement sur la résistance des Nations Unies des responsabilités réaliser 

et assurer  la paix et de respect  des droits de l'homme et les libertés essentielles des tous sans discrimination 

raciaux où sexuel où linguistique dans le cadre de quel consacré cette organisation des principes et des buts 

en son engagement à partir de la politique sans distinction aux deux measures ce qui suit quelques états 

désignent et des cibles des affaires spéciales   posant obstacle le rôle des Nations Unies dans le domaine 

d’assurer la paix et de la construction et la protection des droits de l’homme. 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة:        

عمى الرغم من أن مسألة حقوق اإلنسان من الموضوعات الداخمية التي تخص الدول، إال أن المجتمع           
الدولي يرى أن ىدف القانون سواء كان ذلك عمى الصعيد الدولي أم عمى الصعيد الداخمي ىو حماية حقوق 

وحمايتو  باإلنسانئنان والرفاىية والسعادة لو،وأن من واجب المجتمع الدولي االىتمام اإلنسان وتوفير االطم
وتوفير حد معين لمحقوق والحريات األساسية بغض النظر عن المكان الذي يعيش في كنفو والنظام السياسي 

 . 1الذي يخضع لو
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ما يتعرض لو اإلنسان  أماممكتوف متحضر أن يقف  إنسانيمجتمع ديمقراطي  أليفميس من المنطقي            
اليوم من انتياك لحقوقو وحرياتو ،فحقوق اإلنسان حجر الزاوية واحتراميا ورعايتيا عماد الحكم العادل في 

 .2والمستقر اآلمنالمجتمعات الحديثة والسبيل الوحيد لخمق العالم الحر 

د انتياء الحرب العالمية الثانية ،حيث شكمت وعميو أصبحت حقوق اإلنسان موضع اىتمام العالم خصوصا بع        
ىذه األخيرة حدثا ميما وجوىريا في تطور االعتراف العالمي بحقوق اإلنسان نظرا لما صاحب ىذه الحرب العديد 
من األىوال والفضائع وما نتج عنيا من سياسات التنكر لحقوق اإلنسان وحرياتو األساسية خاصة من طرف 

ة في ألمانيا والفاشية في ايطاليا والعسكرية في اليابان ،أين أضحت ىذه الحرب بمجموعة الدول الشمولية النازي
من الممارسات البشعة من سياسات االضطياد لألقميات وجرائم اإلبادة وغير ذلك من االنتياكات الفضيعة التي 

 3اقترفت بحق البشرية

ة قانونية غايتيا تحقيق الحماية الفعالة والمستدامة ليذه منظوم إيجادالمتحدة إلى  باألمماألمر الذي دعا           
ق اإلنسان وحرياتو األساسية وبكرامتو ألة حقو د ذلك من خالل تضمين الميثاق لمسالحقوق ،وقد تجس
الرئيسية لممنظمة من حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية احد أىم الواجبات الممقاة عمى  األجيزةوقيمتو،وجعل من 

 .4اعاتقي

التي  واإلعالناتولم تقف األمم المتحدة عند ىذا الحد،بل تتابع عمميا وذلك بصدور العديد من المعاىدات          
،أين  1948العالمي لحقوق اإلنسان لعام  كاإلعالنتيدف إلى تعزيز حقوق اإلنسان عمى المستوى الدولي 

إلى  باإلضافة،5ا كل فرد بالتساوي مع غيرهاألمم المتحدة بصورة واضحة وبسيطة الحقوق التي يتمتع بي أكدت
العيدين الدوليين المذين كانا بمثابة اتفاقيات ممزمة لمدول التي تتضمن معالجة وتنظيما مفصال ودقيقا لمحقوق 

 .اإلعالنوالحريات المعمنة في 

األساسية  المبادئ أىمومع ذلك وعمى الرغم من ىذه التشكيمة القانونية التي جعمت من حقوق اإلنسان احد          
الذي زاد حدة العقيدة  واألمرإن ممارستيا أو تطبيقيا عرفت غيبوبة حقيقية من طرف الدول ، إاللقيام المجتمع ،
الشعوب لمصالحيا  إخضاعتقود العالم تحت مفيوم حقوق اإلنسان ،وتيدف من ورائو  أصبحت الميبرالية التي

 السياسية واالقتصادية.

نجم عنو صراعات داخمية عنيفة في العديد من المجتمعات نظرا لخصوصية وظروف كل  كل ذلك         
مسيرة الدولة نحو فرض األمن   إطارمجتمع،وما نجم عن ىذه النزاعات تجاوزات حقيقية لحقوق اإلنسان في 



4 
 

بيا الفرد  عمى حساب الحقوق والحريات التي يطالبواستدامتو من خالل فرضيا لسمطتيا السيادية والقانونية 
 .6وخاصة في المجتمعات ما بعد النزاع

نظام حماية فعال  إيجادأمام ىذا الوضع المتردي لحقوق اإلنسان ،كان عمى األمم المتحدة التفكير في           
خاصة في المجتمعات التي تمر بمرحمة ما بعد  وحرياتواجل حماية حقوق اإلنسان  نيمكن االعتماد عميو م

 المطروحة كما يمي: اإلشكاليةيو كانت النزاعات ،وعم

احترام حقوق اإلنسان في المجتمعات  إعمالما هي االستيراتيجية المتبناة من طرف األمم المتحدة لضمان       
 خاصة في مرحمة ما بعد النزاع؟التي شهدت تجاوزات عنيفة وتهديدات 

 :آلتيينامن خالل المبحثين  اإلشكاليةعن ىذه  اإلجابةعميو تمحورت و  

 دولة القانون: إرساء:دور األمم المتحدة في األولالمبحث    

نياية الحرب الباردة جمبت في ذيوليا زيادة في عدد النزاعات الداخمية البالغة السوء وأنواعا شتى من  إن       
عوة األمم إلى د أدىالصراعات العرقية التي أدت إلى تفتت وتفكيك العديد من الدول كالسودان مثال ،مما 

المتحدة من اجل التدخل لحماية حقوق اإلنسان والديمقراطية كون ىذا التدخل يبعد الكثير من المآسي عندما 
 والتطيير كاإلبادةفي اتجاه يصعب السيطرة عمييا عند حدوث مثل ىذه العمميات العنفوانية  األحداثتتصاعد 
 7العرقي

 األمرمفيوم السيادة خاصة عندما يتعمق  أماملداخمية حجرة عثرة مفيوم التدخل في الشؤون اوعميو يقف         
 واألمنوعميو ىناك ربط وثيق بين حقوق اإلنسان والسمم   ،معينة  أومأساةبانتياكات صارخة لحقوق اإلنسان 

عديد من األمم المتحدة خالل فترة الحرب الباردة ال أصدرتاألمم المتحدة ،وقد  أىدافالدوليين المذان يعتبران من 
 . 8الدوليين واألمنتيدد السمم  أنياالقرارات التي تدين انتياكات حقوق اإلنسان باعتبار 

وانتياكات حقوق اإلنسان  األمنالقانون عند انتياء النزاع وحيث إن الفوضى وانعدام دولة ففي مجال سيادة          
 أمكنإعادةن ا  المجتمع والسيطرة عمى الوضع و  دارةبإ،فان األمم المتحدة تقوم  األحوالغمب أال تزال مستمرة في 

تتحقق فيو سيادة القانون عمى الصعيد الوطني  إطار،فتعمل األمم المتحدة من اجل دعم وجود 9بناء المجتمع
 متمثال في:

 سيادة القانون:ترسيخ  المطمب األول:   
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با رئيسيا لتجنب نشوب النزاعات المسمحة وعامل سيادة القانون باعتباره سب أىميةأكدت األمم المتحدة عمى           
من لبنات السالم  أساسيةلحماية حقوق اإلنسان ومن بين ذلك العدالة في المرحمة االنتقالية لكونيا لبنة  أساسي

ما بعد الصراع المسمح ،وشددت األمم المتحدة عمى ضرورة أن يقدم  بأوضاعالمستدام في البمدان التي تمر 
ي المساعدة إلى تمك البمدان ،وان يمدىم بالدعم الالزم بناء عمى طمبيا لما قد تواجو من تحديات المجتمع الدول

 .10ةخاصة في المرحمة االنتقالي

المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم تكرار  أكدوفي ىذا الصدد           
نيج شامل فيما يتعمق بالعدالة في المرحمة االنتقالية لضمان اتخاذ  تباعإ أىميةالمجوء إلى العمل المسمح عمى 

مجموعة كاممة من التدابير القضائية وغير القضائية لكفالة المسائمة وتحقيق العدالة وتوفير سبل االنتصاف 
عمميات  والشروع في المصالحة الوطنية،وأن األمنيلمضحايا،وضمان التعافي بوضع رقابة مستقمة عمى النظام 

وعواقبيا  وأسبابياالدولي  اإلنسانيانتياكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون  أنماطتقصي الحقائق عن 
الفترة االنتقالية في مرحمة  أثناءالقضائية ،ال سيما تمك المتخذة  لإلجراءاتتعد أدوات ىامة يمكن إن تكون مكممة 

النزاع بسن قوانين العفو  أطرافمقصودة من بعض  أخطاءرتكاب الصراع المسمح،حيث غالبا ما يتم ا إنياء
من العقاب ،وىذا ما يجعل من اتفاقات السالم التي تبرم في  اإلفالتجل مساعدة بعض القادة من أالشامل من 

العدالة االنتقالية ،ومن  إعمال إجراءاتسرعان ما يندلع النزاع المسمح من جديد بسبب سوء  إذتمك الفترة ىشة،
تدابير العفو عن االنتياكات  إدانةبين الميام التي عممت األمم المتحدة في دورىا في ترسيخ سيادة القوانين 

الجماعية كون ىذه التدابير تتنافى مع  واإلبادةالجسيمة لحقوق اإلنسان والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب 
 .11ا،كما أنيا تدابير يستبعد إن تفضي إلى حد دائمالتزامات الدول بموجب العديد من المعاىدات المصادق عميي

 الديمقراطي: اإلصالحالمطمب الثاني:     

أو إن تقوضيا جميعا ،وعميو  واألمناإلنسان ويمكن إن تخدم االنتخابات الديمقراطية عممية التنمية لحقوق          
يمقراطية،فمتى كانت االنتخابات حرة وعادلة باعتبار االنتخابات تمثل العمود الفقري لمد إعطائيا األولويةوجب 

،وعند غيابيا تنعدم السبل لممواطنين لمتغيير السياسي السممي ويزيد أفضليصبح الناخبون عامال محفزا لحكم 
احتمال نشوب الصراع عندما يسري الفساد والتخويف والتزوير دون محاسبة،مما يؤدي شيئا فشيئا إلى تعفن 

ة في كينيا عام ر االنتخابات المزو  من الداخل ببطء وىذا ما شيدتو العديد من الدول مثل النظام السياسي بأكممو
التي تسببت في قتل وتشريد السكان،وليذا تقوم األمم المتحدة ببذل كل جيودىا من اجل دعم الديمقراطية  2007

يم دعم طويل المدى لييئات إدارة في جميع أنحاء العالم من خالل توفير المساعدة أثناء العمميات االنتخابية وتقد
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التي من شانيا أن  إعمال الرقابةاالنتخابات،ومساعدة البرلمانات وىياكل الحكم المحمية غير المركزية في تعزيز 
 . 12تسمح بترقية الممارسة الديمقراطية من خالل ضمان نتائج انتخابات نزيية وشفافة

 بإقامةم المتحدة في ىذا المجال يضطمع الخبير المستقل المعني ومن ضمانات نجاح استيراتيجية األم           
نظام ديمقراطي عادل بمعاينة حاالت االنتقال الديمقراطي في الدول التي شيدت ىزات عنيفة نتيجة العنف 

المتحدة بكل  لألممالعام  األمينمجمس حقوق اإلنسان،الذي يحيط بدوره  إلىالمسمح،ثم يرفع تقارير عن ذلك 
ومساعدة  في الوقت المناسباصيل ذات الصمة حتى يتسنى لمنظمة األمم المتحدة إن تقدم المساعدة الالزمة التف

المعنية عمى تخطي الصعاب التي تعترض الممارسة الديمقراطية ،فقد شدد مجمس حقوق اإلنسان في  األطراف
عمى أن الديمقراطية  2001 أكتوبر 21سبتمبر ، 30-12تقريره عن دورتو الثامنة عشر المنعقدة في الفترة من 

،وأن الديمقراطية واحترام جميع حقوق أيضاليا أبعاد اقتصادية واجتماعية  فحسب بلليست مفيوما سياسيا 
اإلنسان وشفافية الحكم واإلدارة وخضوعيا لممسائمة في جميع القطاعات ومشاركة المجتمع المدني مشاركة فعمية 

 .31األساسيمحورىا زمة لتحقيق التنمية االجتماعية المستدامة التي يكون الناس ىي جزء أساسي من الدعائم الال

 الدستوري: اإلصالح:المطمب الثالث    

اإلعالن عن الدولة  إنجاحضرورة وضع الدستور تظير من خالل دوره في  أىمية أنإلى  اإلشارةوتجدر           
من ضمانات  أوليةن الدستور يعد ضمانة المنظمة الدولية ،ألفي القبول في من الناحية الدولية وال سيما دوره 

خمق دولة القانون وبالتالي تحقيق االستقرار القانوني الداخمي لمدولة وحماية حقوق وحريات المواطنين وظيور 
ة ،الن اإلعالن عن الدول 14الحكومة الجديدة المعمن عنيا بمظير الئق ومقبول لكسب التأييد العالمي أوالدولة 

دولة قانونية أين يشكل فييا الدستور ضمانة  إقامةالعالم عمى االعتراف بيا ، وتعد  عييحتاج إلى أدوات لتشج
بيا أو لجية احتوائو عمى المعايير الالزمة التي ينبغي  إقرارهلحقوق اإلنسان والحريات العامة سواء لجية  أساسية

األساسية الضامنة ليا وال  المبادئعمى  أيضاليا،واحتوائو نظمة عمى المشرع االلتزام بيا عند تشريعو لمقوانين الم
التعاون والتوازن فيما بينيا والرقابة عمى دستورية  إجازةسيما مبدأ سيادة القانون والفصل بين السمطات مع 

تعددية إلى تضمنو ما ينص عمى ال باإلضافةواستقاللية القضاء  إعماال إلدارةالقوانين والرقابة القضائية عمى 
 .15الحزبية في حدود القانون التي تمعب دورا ميما في بناء الدولة الديمقراطية والقانونية

الدستوري في بمد معين غالبا ما تكون استجابة لمتحديات الواسعة كبناء السالم  اإلصالحن عمميات أ إال         
تبر شرعية ومقبولة عمى نطاق واسع ،ونظرا والتنمية االجتماعية واالقتصادية بطريقة تع واإلدماجوالمصالحة 

صعوبة في تصميميا  أكثرمعقدة وطويمة وبالتالي  أصبحتلتزايد المطالب التي تمقى عمى عاتق الدساتير فقد 
                                                           

 



7 
 

 األمرالدستوري ذاتيا خاصة عندما يتعمق  اإلصالحكبيرة في عمميات  وتنفيذىا وغالبا ما تكون المخاطر
 .16الوطنية بالمصالح الخاصة والتقسيمات

 والمبادئوتعزيز البنية األساسية لحقوق اإلنسان  إلنشاءوليذا تعمل األمم المتحدة عمى توفير المساعدة        
ضمن الدساتير  إدراجياواالقتراحات التي يتم  األحكاممن خالل تقديم مجموعة من األساسية لدولية القانون 

 أوضحوقد ،األخيرةتعدىا ىذه  الدساتير التيمالحظات حول مشاريع وتقديم الالخارجة من النزاع الداخمية لمدول 
"أن المساعدة  فيناالمتحدة بطرس بطرس غالي خالل المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان في  لألممالعام  األمين

أصبحت تشكل جزء ىام من برنامج الخدمات االستشارية نظرا لالتجاه المتزايد نحو ضمان التحول الدستورية 
 17و الديمقراطية"نح

مدتو سنتان  1995يناير  1في  يناير في  ومثال عمى ذلك برنامج التعاون التقني الذي بدأ في ماالوي          
استند إلى اإلعالن المشترك لمتعاون عمى وضع برامج لتعزيز حقوق اإلنسان الذي وقعو المفوض السامي ونائب 

امج مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان الذي افتتح في ليولنغي رئيس الجميورية وساعد في تنفيذ ىذا البرن
،وقد قدم ىذا المكتب العديد من التوصيات لتسييل الصياغة الجديدة لدستور 1994في منتصف شير نوفمبر 

الدولة بعد االستفتاء الذي تم في جوان بمساعدة األمم المتحدة،وقد خصت ىذه التوصيات الجوانب المتعمقة 
الخاصة بالتعددية السياسية ،تصريح حول حقوق اإلنسان يتم تضمينو في  األحكامالديمقراطية ، بإقامة

الدستور،توزيع والفصل بين السمطات،استقاللية النظام القضائي وطرق التظمم أمام المحاكم ووضع ىيئات وطنية 
 .18اإلنسانلحماية حقوق 

 الجنائية الدولية: المحاكم إنشاءفي :دور األمم المتحدة المبحث الثاني

لقد تميز القرن العشرون بعنف قل نظيره في تاريخ البشرية ،فقد شيد أقل من ثالثة عقود حربين عالميتين            
مروعة لحقوق اإلنسان  أخرىكمفتا العالم عشرات الماليين من الضحايا ودمار ال يوصف فضال عن انتياكات 

 . 19وحرياتو األساسية

خطت البشرية خطوة عمالقة نحو كفالة احترام حقوق اإلنسان خاصة عندما يأتي انتياكيا في صورة  فقد           
حرب  يشنونجماعية لمبشر وتطيير عرقي لجنس معين من السكان أو  إبادةجماعية صارخة تتمثل في جرائم 

 .20من البشر واأللوان األعراقشاممة فتبيد كل 

إلى صوابو ،وذلك من خالل جيود األمم المتحدة في  اإلنسانيذلك احتكم الضمير  ومن أجل مكافحة كل           
العدالة الجنائية الدولية وتحقيق  إرساءالمحاكم الجنائية الدولية في مجتمعات ما بعد النزاع وذلك من خالل  إنشاء
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الجماعية  اإلبادةا فييا االنتصاف لمضحايا ومعاقبة المجرمين الذين ارتكبوا أبشع الجرائم ضد اإلنسانية بم
ىذه االنتياكات لحقوق اإلنسان الجماعية تعد جرائم دولية والتطيير العرقي، وذلك بعد ما تم النص عمى إن مثل 

كانوا سواء كان حكاما أو محكومين  أيا،وبالتالي فيجب محاكمة مرتكبييا  اآلمرةمخالفة لقواعد القانون الدولي 
ن وال تمنع من المحاكمة حصانات وامتيازات سواء كان مصدرىا القانون الدولي أو قادة آمرين أو مأمورين منفذي

ومحاكمتيم وال  القانون الداخمي ،وال تسقط ىذه الجرائم بالتقادم وتخول لممجتمع الدولي القبض عمى مرتكبييا
الن ىذه الجرائم ال  21االدعاء بعدم التدخل في الشؤون الداخمية حصانتيا القضائية أو أوتحمييم سيادة الدول 

نماتخالف القانون الوطني فحسب  تخرج عمى القانون والنظام لدول أخرى في الوقت نفسو ،وعميو يطمق عمى  وا 
ضد النظام والقانون العام الجنائي،وعميو أصبح القضاء الدولي  أومثل ىذه الجرائم بجرائم ضد قانون األمم 
ائم الدولية وبالتالي تطبيق القانون الجنائي العام الدولي لحماية حقوق بمثابة الوسيمة التي يمكن بيا تحديد الجر 

رساءوذلك من أجل تحقيق المصالحة الوطنية 22اإلنسان عمى نحو التكامل الدولي وحسن تنفيذه السالم  وا 
 والقضاء عمى العناصر المسببة لمنزاع.

 لجنائية الدولية بعد انتياء النزاع ما يمي:المحكم ا إنشاءولعل من بين جيود األمم المتحدة في            

 المحاكم الدولية الجنائية المؤقتة:المطمب األول:      

مرتكبي انتياكات حقوق اإلنسان ،وينحصر نطاق اختصاصيا  لمعاقبةفيي المحاكم الدولية الجنائية المنشاة          
وع من المحاكم المحكمتان الدوليتان الجنائيتان دولة معينة ولفترة زمنية محددة،وأبرز مثال ليذا الن بإقميم

 .23ليوغسالفيا ورواندا

قواعد موضوعية تتضمن تجريم انتياكات حقوق  إلنشاءىاتين المحكمتين خطوة حقيقية  إنشاءويعتبر           
إلى  ضافةوباإلالمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ، إليواإلنسان باعتبارىا جرائم دولية كونيا تناىض ما تذىب 

 24يتم من خالليا مالحقة مرتكبي تمك الجرائم ومقاضاتيم إجرائيةقواعد  إنشاءالقواعد الموضوعية 

مجمس األمن الدولي لممحكمتين الجنائيتين ليوغسالفيا السابقة ورواندا ،قام المجمس بتشكيل  إنشاءوقبل           
كل من يوغسالفيا ورواندا وفي ضوء تقريرىما  اضيأر لجنتين لتقصي الحقائق عن االنتياكات التي حصمت في 

 . 25المحكمتين بإنشاءقام 

الصادر في  827فقد أنشأ المجمس المحكمة الدولية الجنائية بيوغسالفيا بموجب القرار المرقم           
وجب العام بم األمينلممحكمة التي قدميا  األساسي،الذي صادق فيو عمى مسودة مشروع النظام 25/05/1993

 .22/2/261993" في 808ىذه المسودة بموجب القرار " بإعداداألمن التكميف الصادر لو عن مجمس 
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المسؤولين عن االنتياكات الجسيمة  األشخاصىذه المحكمة ىو مقاضاة  إنشاءولعل القصد الوحيد من          
ائم التي حرمتيا اتفاقات جنيف لعام وىي الجر  1991عام  اإلقميمتكبت في ىذا التي ار  اإلنسانيلمقانون الدولي 

التي تولت تنظيم قواعد  1907وعام  1899بشأن مرضى وجرحى وأسرى الحرب،ومعاىدتي الىاي لعام  1864
 . 27الجنس البشري والجرائم ضد اإلنسانية إبادةإلى جناية  باإلضافةالحياد والحرب ،

( في 955المجمس بموجب القرار ) أنشاىافقد اندا أما فيما يتعمق بالمحكمة الجنائية الدولية لرو          
يتصرف بموجب الفصل السابع من  إذ،وقد جاء في القرار أن المجمس 3452في الجمسة المرقمة  8/11/1994

وغير ذلك  اإلبادةالمسؤولين عن أعمال  األشخاصىذه المحكمة ىو محاكمة  إنشاءميثاق األمم المتحدة ،ولعل 
عن ارتكاب والمواطنين الروانديين المسؤولين  رواندا إقميم الدولي في اإلنسانيلمقانون  من االنتياكات الجسيمة

كانون  1الدول المجاورة في الفترة  أراضياألجناس وغيرىا من االنتياكات المماثمة المرتكبة في  إبادةأعمال 
 .281994كانون األول   31-1994الثاني 

ة جديدة لرواندا مع وجود محكمة قائمة خاصة بيوغسالفيا يعود سببو إلى محكم إنشاءولعل التفكير في           
 وجود اختالف في طبيعة النزاعات السائدة في الدولتين،ففيما يعتبر النزاع في يوغسالفيا ذو طابعين ،طابع 

طابع  المؤكد عميو أن النزاع الخاص برواندا ىو نزاع ذو أخرى،بينماوطابع غير دولي من جية دولي من جية 
التي قد  اإلنسانيفان اختصاص محكمة رواندا يكون منعقدا بالنسبة النتياكات القانون الدولي ،وىكذا غير دولي
 .29النزاعات المسمحة غير الدولية إطارترتكب في 

 المحكمة الجنائية الدولية:المطمب الثاني:    

را لمحدودية المحكمتين السابقتين المتان كانتا مقيدتا ىذه المحكمة نظ إنشاءأدت األمم المتحدة دورا ىاما في         
فقط،وليذا  البمدينالتي وقعت في ىذين  األحداثحيث كانت مكمفتين بالنظر في ،الصالحية بالزمان والمكان 

، تمخض عن ذلك صدور 30لإلنسانقضاء دولي ثابت دائم لحماية حقوق أساسية  إنشاءكان لزاما التفكير في 
 1998و  1997،أن تجتمع المجنة التحضيرية في عامي 1996ديسمبر  17" المؤرخة في 51/207الئحة "

بروما في جويمية  الدبموماسيالمحكمة لتقديمو إلى المؤتمر  إنشاءمن اجل انجاز صياغة مشروع 
المحكمة  إنشاءجل أنص موحد ومقبول عمى نطاق واسع من  إعداد،فواصمت المجنة عمميا من أجل 1998
المحكمة تمييدا  إنشاءمشروع  إقرارانتيت الجنة التحضيرية من أعماليا وتم  1998دولية وفي أفريل ال الجنائية

 أنشئتوقد ،1998جويمية  17جوان إلى  15لمناقشتو في المؤتمر الدبموماسي بروما الذي تقرر انعقاده من 
قانون  إدراج 1949لقانون الدولي سنة كنتيجة لتطور القانون الدولي الجنائي وذلك منذ أن قررت لجنة االمحكمة 

لفكرة "مونيي" في مؤتمرىا  األحمرالنزاعات المسمحة في جدول أعماليا وتبني فيما بعد المجنة الدولية لمصميب 
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نظام روما ضمن التشريعات الوطنية لمعديد من الدول التي  أحكام أصبحت،إلى إن 1957السابع المنعقد سنة 
 .31صادقت عميو

شد الجرائم خطورة ،وقد حددت المادة الخامسة من ىذا النظام أ إزاءلممحكمة سمطة ممارسة اختصاصيا           
الجماعية ،الجرائم ضد اإلنسانية،جرائم  اإلبادةالجرائم التي تعد من اختصاص المحكمة وىي:جريمة 

نجاز إقرارا تاريخيا وىو  قضاء جنائي دائم إلنشاءالعدوان وتعتبر الجيود الدولية  إلى جريمة إضافةالحرب،
 .32ضخم إنساني

 :المحاكم الجنائية المدولة في سيراليون وكمبوديا:المطمب الثالث     

الذي وقع  22/5/1995نتيجة خرق اتفاق سالم لومي المبرم في  إنشائياأما بالنسبة لسيراليون فكان          
ورية عمى قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة األمم المتحدة ، وقد أدت ىجمات جبية الوحدة الث بإشراف

قاعدة القانون في سيراليون من خالل وسائل وطرق  إلعادةمنيم،إلى زيادة المطالب الدولية  500واختطاف 
المساعدة في مقاضاة المسؤولين عن  األمنالقضاء الجنائي ،وعمى اثر ذلك طمبت حكومة سيراليون من مجمس 

 األمنالعام تقريرا إلى مجمس  األمينقدم  04/10/2000وفي ،اإلنسانيان والقانون الدولي انتياكات حقوق اإلنس
لممحكمة ولالتفاقية مع حكومة  األساسيوقدم مع التقرير مسودة النظام  سيراليونحول مفاوضاتو مع حكومة 

عمى معظم  األمن العام في تقريره طبيعة المحكمة وتكوينيا وقد وافق مجمس األمين أوضحسيراليون ،وقد 
المقترحات التي قدميا األمين العام ومع ذلك كان ىناك مفاوضات طويمة بين مجمس األمن واألمين العام حول 

وكذلك  األطفالمن أىميا االختصاص الشخصي لممحكمة وخاصة الوالية القضائية لممحكمة عمى  األموربعض 
 أسفرتين األمين العام والمجمس بيذا الخصوص ،وقد تمويل المحكمة في المستقبل ،وقد تم يبادل الرسائل ب

لممحكمة تتمحور في محكمة داخمية مدولة منفصمة عن النظام  األخيرةاآلراء المتبادلة إلى أن تكون الرؤية 
يكون  األساسيمن قبل األمم المتحدة وسيراليون ،وبموجب النظام  إدارتياالجنائي السيراليوني تتم  القضائي

وتنفيذ  إقامةوىددوا الذين يتحممون المسؤولية الكبرى وخاصة القادة عن ارتكاب الجرائم  أولئكاة لممحكمة مقاض
 .33عممية السالم في سيراليون

إلى غاية  17/04/1975المرتكبة ما بين لمنظر في الجرائم  إنشائياأما بالنسبة لكمبوديا فقد تم            
 من األمم المتحدة مساعدتيا في محاكمة 1997وديا سنة ،وذلك عمى اثر طمب حكومة كمب16/01/1979

مرتكبي الجرائم المقترفة في تمك المرحمة ،خاصة ما قامت بو عناصر الخمير الحمر من انتياكات جسيمة 
مجموعة من المقاءات مع ممثمين  أجرىلحقوق اإلنسان واستجابة لذلك عين األمين العام فريق خبراء دوليين ،

،خمص فيو إلى ثبوت ارتكاب جرائم خطيرة 1999فيفري  22ات غير حكومية ،قدم تقريره في عن وزارات ومنظم
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لمدوائر  المنشئوالقانون الكمبودي،نتيجة لذلك تم التوصل إلى االتفاق  اإلنسانيبموجب القانون الدولي 
دية بتاريخ ،الذي وقع في العاصمة الكمبو 17/03/2003االستثنائية بعد مفاوضات شاقة بين الطرفين في 

06/06/2006 34 

ىذه المحاكم عمى الرغم من وجود المحكمة  إنشاءعميو استطاعت األمم المتحدة مساعدة ىذه الدول في و            
الجنائية الدولية الدائمة ،وذلك من اجل محاكمة مرتكبي الجرائم ،ذلك أن النظام األساسي لممحكمة الجناية 

نماصيا إلى الماضي الدولية الدائمة ال يمتد اختصا من تاريخ نفاذ النظام األساسي ،وليذا كانت ىذه المحاكم  وا 
بمثابة االتجاه الذي يسمح بتطبيق األثر الرجعي عمى الجرائم ،كما ساىمت األمم المتحدة في تحمل نفقات 

نية في مثل ىذه المحاكم وبالتالي تخفيف العبء عمى الحكومات الوط إنشاءه الدول في ذلمساعدة ىضخمة 
مبدأ يدل عمى اىتمام األمم المتحدة بحماية حقوق اإلنسان وتكريس  فإنما،وىذا إن دل عمى شيء 35الدول الفقيرة 

 .من العقاب اإلفالت عدم

 الخاتمة:      

مثل ىذه الضمانات الدولية الميمة لحماية حقوق اإلنسان بعد انتياء  إرساءوعميو تسعى األمم المتحدة إلى           
نبيمة ،كونيا تعد  إنسانية وأىدافالنزاع وفي المجتمعات التي مزقتيا الحروب وذلك لما ليا من قوة وسمطة ونفوذ 

قمة التنظيم الدولي وتتبوأ مكانة القيادة العالمية في رعاية شان الشعوب واالرتقاء بمستوى العالقات اإلنسانية 
 .36المساواة أسسوتثبيت دعائم السمم العالمي عمى 

أنيا تبقى عاجزة  إالوعمى الرغم من كل الجيود التي تبذليا األمم المتحدة في مجال حماية حقوق اإلنسان           
مواردىا سواء المالية أو البشرية نظرا لما تمر بو ىذه الدول الخارجة من النزاع من أزمات شيدت أمام محدودية 

قتصادية واالجتماعية ..الخ ،وليذا كان لزاما تعزيز دور األمم دمار في كل البنى التي تقوم عمييا السياسية واال
والجيات المانحة كالمنظمات غير الحكومية  األعضاءمن طرف الدول  التي تقدمالمتحدة من خالل المعونات 

الدول الخارجة من النزاع في بناء قدراتيا عمى منع تجدد مثل ىذه في مساعدة  اإلقميميةأو التنظيمات 
 وبناء السالم وحماية حقوق اإلنسان وتعزيزىا.    الصراعات

 :والهوامش قائمة المراجع   

 .462،ص2010د/سييل حسين الفتالوي:القانون الدولي العام في السمم،دار الثقافة لمنشر والتوزيع،عمان،-1

ما بعد  مقدمة د/مازن ليو ماضي:منشورة في كتاب د/فييل جبار حمبي:ضمانات حقوق اإلنسان في مجتمعات-2
 13،ص2014النزاع "دراسة تحميمية مقارنة"،دار قنديل لمنشر والتوزيع،عمان،



12 
 

د/محمد يوسف عموان و د/ محمد خميل الموسى:القانون الدولي لحقوق اإلنسان"المصادر ووسائل الرقابة"،الجزء -3
 .40،ص2005األول،دار الثقافة لمنشر والتوزيع،عمان،

 .46المرجع نفسو،ص-4

  www.un.orgمم المتحدة:اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،متاح عمى الموقع االتي:وثائق األ-5

 .14فييل جبار حمبي:المرجع السابق،صد/-6

 .263المرجع نفسو:ص-7

 ،ص2013الدولة والقانون"،دار اليدى،الجزائر،-د/عبد اهلل بوقفة:القانون الدولي العام"السيادة-8

 .256صد/فييل جبار حمبي:المرجع السابق،-9
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